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  العقارات: أحدث المعلومات   

  استراتيجية تجديد مباني جنيفعن 
  
  

  البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذيتقرير لجنة 
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين إلى

  
  
اسـتراتيجية تجديـد والذي يوفر أحـدث المعلومـات عـن  ١العقارات،قدمت األمانة تقرير المديرة العامة بشأن   -١

ا مــا بذلتــه األمانــة مــن جهــد للتوعيــة قبــل . وقــد أعربــت الــدول األعضــاء عــن تقــديرها للتقريــر والســيممبــاني جنيــف
اجتمــاع اللجنــة. وتــم مطالبــة األمانــة بمواصــلة جهــود التوعيــة هــذه بشــكل منــتظم. ورحبــت اللجنــة بهيكــل تصــريف 
الشــؤون المقتــرح، وأكــدت علــى دوره الحاســم فــي ضــمان المراقبــة الصــارمة للمشــروع لضــمان الســيطرة الكاملــة علــى 

 ي الوقت المناسب.التكاليف وتسليم المشروع ف
  

عـن الحاجـة  الً وأكدت الدول األعضاء على أهمية التخطيط المبكر والفعال للمشاريع ولكيفية إدارتها، فض  -٢
إلــى ضــمان اآلليــات المناســبة إلدارة الوقــت والتكلفــة والمخــاطر، كمــا حثــت األمانــة علــى تقليــل التكــاليف ألقصــى 
درجة، والنظر في آليات التمويل المبتكرة، ودراسة الدروس المستفادة من مشـاريع التجديـد والتشـييد المماثلـة بعنايـة. 

، يجـب ٢٠١٦ينـاير  تنفيـذي فـي دورتـه المنعقـدة فـي كـانون الثـاني/فجدوى المشروع التي سـتعرض علـى المجلـس ال
 أن تستكمل بهذه المعلومات.

 
وتم إحاطة الدول األعضاء بأنه قد تم مؤخرًا اختيار تصميم للمبنى الجديد؛ وأن هنـاك دراسـات شـاملة قيـد   -٣

د، ودورة حيـــاة المبنـــى، وتكـــاليف التنفيـــذ؛ والتـــي مـــن المتوقـــع أن تـــوفر نتـــائج هـــذه الدراســـات تفاصـــيل عمليـــة التشـــيي
 التشغيل والصيانة الروتينية، والتي تعزز جدوى المشروع.

  
عـن السـداد السـنوي للقـرض، والتـي يـتم تغطيتهـا  الً وأثيرت أسـئلة بشـأن تكلفـة تجديـد المبنـى الرئيسـي، فضـ  -٤

أكيد على أنه مـن غيـر المتوقـع الخاص بصندوق العقارات. وتم التماس الت آلية التمويل المستدامبالكامل من داخل 
تقديم طلبـات إضـافية للتمويـل. وأكـدت األمانـة أن آليـة التمويـل المسـتدامة سـوف تغطـي كـل هـذه التكـاليف دون أن 

  يكون لها أثر سلبي على توفير خدمات الصيانة لسائر المباني األخرى.
  
ــ  -٥ ة لالســتجابة لقــرار اللجنــة الخامســة وطلبــت إحــدى الــدول األعضــاء توضــيحًا للكيفيــة التــي تقترحهــا األمان

٪ من ٢٥التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن استخدام حيز العمل المرن. وأكدت األمانة أن ما ال يقل عن 
  حيز العمل في مجمع العمل في المستقبل ستكون ذات طبيعة مرنة/ تعاونية.

  

                                                           
 .٦٨/٤٩الوثيقة ج   ١
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  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  
والسـتون علمــًا الثامنـة أوصـت اللجنـة، بالنيابـة عــن المجلـس التنفيـذي، بــأن تحـيط جمعيـة الصـحة العالميــة   -٦

  .٦٨/٤٩بالتقرير الوارد في الوثيقة ج
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